ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ОБЛІК І АУДИТ»

Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
тестові завдання – 100 балів.
Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2 х 50=100
балів).
Оберіть правильну відповідь:
1. Роялті – це плата за використання:
а) матеріальних активів; б) грошових коштів або сум заборгованостей
підприємству; в) нематеріальних активів (патентів, авторського права тощо); г)
необоротних активів (будівлі, споруди, обладнання тощо).
2. Відстрочені податкові зобов’язання – це сума податку на прибуток,
який сплачуватиметься в наступних періодах:
а) з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню;
б) з доходів фізичних осіб;
в) ПДВ за операціями на території України;
г) ПДВ з експортних операцій.
3. Метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість збільшується або
зменшується на суму збільшення та зменшення частки інвестора:
а) обліку участі у капіталі; б) амортизації собівартості; в) справедливої вартості;
г) дисконтування.
4. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу повинен бути:
а) не менше 5 % чистого прибутку; б) не більше 5 % чистого прибутку; в) не
менше 2 % чистого прибутку; г) не більше 2 % чистого прибутку.
5. В П(с)БО передбачені такі методи обліку запасів:
а) ФІФО, метод середньозваженої собівартості; б) метод ідентифікованої
собівартості; в) метод нормативних витрат, ціни продажу; г) всі вище
перераховані методи.
6. У якому розділі балансу показується нерозподілений прибуток?

а) у розділі І активу балансу; б) у розділі І пасиву балансу; в) у розділі ІІ активу
балансу; г) у розділі ІІ пасиву балансу.
7. Для чого використовують натуральні вимірники?
а) одержання відомостей про господарські ресурси і процеси в одиницях маси,
обсягу, площі; б) визначення кількості праці, затраченої на створення
суспільного продукту; в) узагальненого відображення активів, джерел їх
утворення, процесів та результатів діяльності; г) контролю за виконанням
зобов’язань.
8. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань,
власному капіталі підприємства, називається:
а) господарською діяльністю; б) господарською практикою; в) господарською
операцією; г) господарським процесом.
9. Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за
певний період називається:
а) сальдо; б) залишок; в) оборот; г) сторно.
10. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій та
погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди, називають:
а) дебіторська заборгованість; б) зобов'язання; в) сумнівний
борг;
г)
забезпечення.
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50. Кредитове сальдо рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)» в балансі показується у складі:
а) власного капіталу; б) оборотних активів; в) доходів майбутніх періодів;
г) фінансових інвестицій.

